Skolförvaltningen
PEDAGOGISK KARTLÄGGNING – ETT VERKTYG FÖR OSS I SKOLAN
I våra styrdokument står det att ”alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de
behöver för sitt lärande och sin personliga utveckling” 1, att vi ska följa varje barns/elevs utveckling
och lärande samt att stöd ska ges i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd för de som
behöver det.
Syfte & målgrupp
Om en elev väcker funderingar är den pedagogiska kartläggningen ett arbetsverktyg. Genom den kan
enskilda lärare, arbetslag och enhet upptäcka fler styrkor, svårigheter och behov. Här tydliggörs den
samlade bilden på organisations-, grupp- och individnivå, vilket i sin tur bör underlätta arbetet med
att analysera vilka åtgärder som kan behöva vidtas i lärmiljön. Kartläggningen är ett arbetsverktyg för
att finna den bästa utvecklingsvägen. Den pedagogiska kartläggningen kan sedan ligga till grund för
samtal inom arbetslaget, lokala elevhälsan och med föräldrar.
Anvisningar till hur blanketten fylls i
Den pedagogiska kartläggningens olika delar: elevens bild, vårdnadshavares bild och pedagogens
bild, kan användas på olika sätt beroende på var i processen vi är i tankarna runt en elevs lärmiljö.
Det är möjligt att använda enbart ”Pedagogens bild” när vi börjar fundera hur lärmiljön är för en elev.
Vid ett senare skede kan det vara relevant att genomföra alla delar i kartläggningen.
En framgångsfaktor är att involvera eleven tidigt i kartläggningen, en annan framgångsfaktor är att
ge konkreta exempel på det vi vill beskriva, ex. beskriv hur vi är lyhörda, hur vi är flexibla, hur vi
skapar motivation, vad det är för resultat vi har sett på vidtagna åtgärder osv.
Syfte med kartläggningen
Syftet med kartläggningen handlar om att beskriva vad det är vi vill veta, få syn på eller förstå för att
hjälpa eleven vidare i sin utveckling.
Bakgrund till frågeställningen
Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker
funderingar.
Elevens bild
I samtalet med eleven kan vi behöva ställa följdfrågor (Vad är det som är bra/mindre bra? Hur menar
du? Kan du beskriva/förklara mer? etc.) för att få utökad information om elevens upplevelse. Försök
att få eleven att ge exempel. Den som samtalar med eleven kan även behöva formulera om frågorna.
Ett alternativ kan vara att använda frågor med svarsalternativ t.ex. kryssrutor eller bilder.
Vårdnadshavares bild
Informera vårdnadshavare om syftet och bakgrunden till kartläggningen.
 Förklara deras del som de ska fylla i, ex:
Organisationsnivå: Här får de möjlighet att uttrycka sina tankar om hela skolan, ex. trivs eleven i
alla miljöer inne och ute, hur de upplever samarbetet med den personal som de kommer i
kontakt med.
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Gruppnivå: Här får de möjlighet att uttrycka sina tankar om klassen och den grupp eller de
grupper som eleven ingår i, ex. hur klimatet är i gruppen/grupperna, eleven har det i de olika
aktiviteterna/undervisningssituationerna.
Individnivå: Här får de möjlighet att uttrycka sina tankar om barnets lärande och utveckling, vilka
behov som finns samt hur de själva kan bidra för att stötta barnets utveckling.

Pedagogens bild
Organisationsnivå
Beskriv hela skolans organisation, ex. antal elever, klasser,
personaltäthet, lokaltillgång mm. Här beskrivs även klassens organisation, ex.
gruppindelningar, resurser, kompetenser, stöd som eleven har fått.
Gruppnivå
Beskriv hur gruppen fungerar, samspelet i gruppen samt vilket arbetssätt som oftast är
förekommande med gruppen.
Individnivå
Beskriv elevens förmågor och lärande samt arbetssättet som används för att stötta eleven i sin
utveckling. Beskriv om eleven har kompensatoriska hjälpmedel. Redovisa resultatet av
stödinsatserna.
Analysrutorna
Tillsammans analyserar skolan skydds- och riskfaktorerna.
 Skyddsfaktorer: Beskriv vilka skyddsfaktorer som varit framgångsrika (vad i den fysiska miljön,
vilket arbetssätt, vilket bemötande har varit framgångsrikt) samt ge förslag på vilka
skyddsfaktorer som behöver vara kvar och vilka som skulle kunna utvecklas.
 Riskfaktorer: Beskriv vilka riskfaktorer som ni har identifierat (vad i den fysiska miljön, vilket
arbetssätt och bemötande hindrar elevens utveckling och lärande) samt ge förslag på åtgärder
för att ta bort eller minimera riskfaktorerna.
Sammanfattande analys
Här beskrivs den sammantagna bilden av vilka åtgärder som kan leda utvecklingen framåt. Dessa kan
utmynna i handlingsplan/extra anpassningar eller i ett åtgärdsprogram.

För mer information innan den pedagogiska kartläggningen görs kan man även ta del av Elevhälsans
handbok, samt en kortare film som beskriver hur elevhälsoärenden hanteras i Härnösand.
https://insidan.harnosand.se/handboktillelevhalsoplan
https://insidan.harnosand.se/arendegangcentralaelevhalsan
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Eventuellt diarienummer eller
motsvarande:
Skolförvaltningen

Pedagogisk kartläggning - ett verktyg för oss i Grundskolan
Elevens namn:

Elevens personnummer:

Huvudansvarig för elev, mentor/klasslärare el motsv:

Skola/klass:

Huvudansvarig för kartläggningen:

Datum för kartläggningen:
Syfte med kartläggningen, vad vill vi veta?

Bakgrund till frågeställningen, varför finns det behov av en kartläggning?

Flerspråkighet
Är eleven flerspråkig?
Ja

Nej

Om ja, vilket modersmål:
Finns kännedom om tidigare skolgång i hemlandet? Om ja vilken?

Vilket år kom eleven till Sverige?
Modersmålsundervisning?
Ja
Studiestöd på modersmål?

Nej
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Hur ser närvaron ut i procent för eleven de senaste 3 månaderna?
Använd utdrag från Schoolity, detta skall skrivas in oavsett anledning till att en pedagogisk kartläggning görs.

Ange månad:

Giltig
Ogiltig

Elevens bild - Hur är det i skolan för dig?
Hur viktig är skolan för dig? Ange på linjen där 0 är lika med inte alls och 10 väldigt viktig?
0

1

2

3

4

Individnivå:
Vad tycker du är roligast i skolan?

När jobbar du bäst? ( tid )

Var jobbar du bäst? ( lokal och rumsligt )

Hur jobbar du bäst? ( på vilket sätt, med vem eller vilka )

Är det något som är lätt och är det något som är svårt?

Är det något som du vill ha hjälp med i skolan?

Vad behöver du för att lära dig mera?

Hur kan lärararna stötta dig på bästa sätt?

5

6

7

8

9

10
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Gruppnivå:
Hur trivs du i klassen?

Hur trivs du med de andra eleverna?

Hur trivs du med dina lärare?

Organisationsnivå:
Hur trivs du i skolans olika lokaler?

Hur trivs du med ditt schema?

Hur trivs du med utemiljön?

Hur har du det på rasterna?

Vid skolfrånvaro:
Vad var det som gjorde att du började vara hemma från skolan?

Vad gör du när du inte är i skolan?
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Skolförvaltningen

Vårdnadshavarens bild
Individnivå:
Beskriv ditt/ert barns starka sidor:

Vad tänker du/ni om ditt/ert barns behov av stöd?

Vilket stöd får ditt/ert barn av dig/er?

Gruppnivå:
Hur uppfattar du/ni att ditt/ert barn trivs i klassen?

Hur uppfattar du/ni att ditt/ert barn fungerar i olika undervisningssituationer?
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Organisationsnivå:
Hur uppfattar du/ni samarbetet med skolan?

Hur uppfattar du/ni att ditt/ert barn trivs på skolan?

Har du/ni förtroende för skolan?

Känner du/ni dig/er delaktig i ditt/ert barns skolarbete?

Vid skolfrånvaro:
När började skolfrånvaron?

Vad tror du/ni att det beror på?

Vad gör ditt/ert barn hemma när barnet inte är i skolan?

Vid hög giltig frånvaro, har du/ni haft kontakt med skolsköterska och/eller skolkurator som finns på skolan?

Hur viktig tror du skolan är för ditt barn? Ange på linjen där 0 är lika med inte alls och 10 väldigt viktig?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna enligt
Dataskyddsförordningen(GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
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Pedagogens/pedagogernas bild:
Organisationsnivå:
Hur har skolan organiserat sig kring eleven?

Hur samarbetar arbetslaget kring eleven?

Hur samarbetar du/ni med vårdnadshavare/havarna?

Vilka resurser, kompetenser och behörigheter t. ex specialpedagog är kopplade till eleven?

Har eleven fått stödinsatser tidigare? Vilka och hur länge?

Hur har dessa följts upp?

Resultatet av de genomförda stödinsatserna?

Gruppnivå:
Hur uppfattar du/ni elevens roll i gruppen/grupperna?

Vad utmärker klimatet i gruppen/grupperna?

Hur jobbar du/ni med gruppen/gruppernas utveckling?

Vilka stödinsatser är gjorda i gruppen?

Resultat av de genomförda stödinsatserna?
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Individnivå:
På vilket sätt upplever du/ni att eleven lär bäst?

När uppfattar du/ni att eleven lär bäst under dagen?

På vilket sätt samarbetar du/ni med eleven?

Vilka tidigare åtgärder har satts in för eleven? Hur länge har åtgärderna pågått?

Hur har dessa åtgärder följts upp?

Vad har åtgärderna lett till?

Hur skapas motivation för eleven i skolarbetet?

Vilka är elevens starka sidor?

Hur ser elevens psykiska och fysiska status ut?

Hur ser elevens tal- och språkutveckling ut? ( t ex hörförståelse, ordförråd )

Hur ser elevens läs- och skrivutveckling ut?

Resultat utifrån "Plan för screening av läs- och skrivförmåga, Härnösands kommun"?

Hur ser elevens matematikutveckling ut? ( bedömningsstöd, tester, m.m )

Använder eleven alternativa lärverktyg och i så fall vilka? ( t ex talsyntes, rättstavningsstöd eller annat )
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Vilken dokumentation finns om eleven som är relevant utifrån frågeställningarna?

Har eleven tidigare genomgått någon form av kartläggning/utredning hos exempelvis
specialpedagog eller skolpsykolog?
Om ja, har undervisande lärare tagit del av resultatet av utredningen?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, var god ge mer information. ( t ex kring vad, när och av vem )

Övrigt som kan vara väsentligt för att beskriva elevens situation?

Vid skolfrånvaro:
När började skolfrånvaron?

Vad tror du/ni att det beror på?

Vilka åtgärder har skolan gjort?

Hur har åtgärderna följts upp i skolan?

Har du/ni haft kontakt med skolans skolsköterska och/eller skolkurator kring elevens frånvaro?

Hur viktig tror du skolan är för eleven? Ange på linjen där 0 är lika med inte alls och 10 väldigt viktig?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ämne

Beskriv elevens kunskaper i förhållande till målet för ämnet

Når målen

Riskerar att

Når ej

inte nå målen målen

BI
BL
EN
FY
GE
HI
HKK
IDH
KE
MA
MU
RE
SH
SL
SV/SVA
TE
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Analys
Organisationsnivå
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer

Det som fungerar bra och vad som vi kan utveckla

Det som är ett hinder för elevens lärande, trivsel och

och göra mer av

utveckling av en positiv självbild

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag

Åtgärder som stärker skyddsfaktorer och bidrar till en

Åtgärder som undanröjer eller minimerar

ökad utveckling

riskfaktorer

11/13

Analys
Gruppnivå
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer

Det som fungerar bra och vad som vi kan utveckla

Det som är ett hinder för elevens lärande, trivsel och

och göra mer av

utveckling av en positiv självbild

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag

Åtgärder som stärker skyddsfaktorer och bidrar till en

Åtgärder som undanröjer eller minimerar

ökad utveckling

riskfaktorer
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Analys
Individnivå
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer

Det som fungerar bra och vad som vi kan utveckla

Det som är ett hinder för elevens lärande, trivsel och

och göra med av

utveckling av en positiv självbild

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag

Åtgärder som stärker skyddsfaktorer och bidrar till en

Åtgärder som undanröjer eller minimerar

ökad utveckling

riskfaktorer
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Sammanfattande tankar och analys:

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

