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Bakgrund

2019
September
Fortbildning för
elevhälsa och
förskolans hälsoteam
kring utredningar i
förskola och skola.
Enkät

2019
December
Centralt skolstöd får
ett uppdrag att
revidera ”Verktyg för
Pedagogisk
utredning”. Detta
sker tillsammans
med samordnare för
specialpedagoger.

2020
September
Informationsträffar för
elevhälsa och
förskolans hälsoteam
om Verktyg för
utredning av elevs
behov av särskilt
stöd och verktyg för
utredning av barnets
förutsättningar och
lärde.

2021
Januari – Mars
From 1 jan ska
verktyget användas
Besök i Specialpedagogiska
nätverksgrupper
Kontakt med
kuratorsgruppen
Många frågor från er
rektorer

orebro.se

2021
April - Oktober
Möte med
Verksamhetschef,
rektorer, CS, ESKA
Beslut om ett
”Omtag”

Skolinspektionens kritik på åtgärdsprogram i Örebro kommun
Underlag:

Det saknas information om vilka utredningsdelar som utgör underlaget för

åtgärdsprogrammet.
Beslut:

Ibland saknas beslut om vissa former av särskilt stöd, t ex anpassad

studiegång och särskild undervisningsgrupp.
Delaktighet:

Elevhälsan, elev eller vårdnadshavare har inte deltagit i utformandet av
åtgärdsprogrammet.

Särskilt stöd:

Det stöd som anges i ÅP genomförs inte.

Utvärdering:

Avsaknad eller otydlighet kring utvärdering av åtgärdsprogrammet.
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SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven
• Skolor arbetar i relativt stor utsträckning systematiskt med att följa upp elevernas
kunskapsutveckling och upptäcka stödbehov
• Stödet dröjer eller svarar ej tillräckligt väl mot elevens behov
• Problem formuleras som brister hos eleverna istället för att kopplas till miljö eller
undervisning
• Stödinsatser följs inte upp i den omfattning som behövs
• Samarbete med och inom elevhälsan fungerar inte tillräckligt väl
Ett par av förslagen…

• Ta fram stöd för att genomföra utredning av elevs behov av särskilt stöd
• Ta fram kunskapssammanställning kring effekter av stödinsatser som hjälper skolor i val
av arbetssätt och insats
orebro.se

Utredningar i skola – Skollag (2010:800)
Utreda elevens behov av särskilt stöd - 3 kap 7§
Utredningen ska svara på vilka förutsättningar skolan ger eleven att för att nå
målen samt vilket behov av stöd eleven har

Utreda orsaker till frånvaro - 7 kap 19 a §
Utredningen ska svara på vad som orsakar elevens frånvaro

Arbete med att ta fram
kommungemensamt
stödmaterial/mall pågår

Utreda elevens rätt till annan skolform, Enhetlig utredning - 7 kap 5§
Utredningen ska svara på om eleven har rätt till annan skolform.
Består av fyra delar; social, pedagogisk, psykologisk och medicinsk bedömning.
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Utredning av elevs behov av särskilt stöd i skollagen

Ledning och
stimulans

Extra
anpassningar

Utredning om
elevs behov av
särskilt stöd

Särskilt stöd ska
dokumenteras i
åtgärdsprogram

Frånvaroutredning

Grundsärskola?
Enhetlig
utredning

orebro.se

Syftet med verktyget

Verktyget är ett kommungemensamt dokument som
syftar till att stödja elevhälsan i arbetet med att utreda
elevs behov av särskilt stöd.
Ger vägledning i genomförande och dokumentation.
Ökar likvärdighet och kvalité.
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Syfte - synvända
Från att beskriva eleven till att beskriva eleven i relation till lärmiljön och vilka
förutsättningar skolan ger för utveckling och lärande
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Vem blir Pippi?
Påhittig

Impulsiv

Lekfull

Trotsig
Hyperaktiv

Uppfinningsrik

Självständig

Okoncentrerad
Modig
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Tillgänglig lärmiljö
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE

SOCIAL MILJÖ

PEDAGOGISK MILJÖ

FYSISK MILJÖ

Rätten till lärande och trygghet

Gemenskap

Rum för lärande

Delaktighet

Begripligt sammanhang

Pedagogiska strategier
och stödstrukturer

Hälsa och lärande
Språk och kommunikation

Planerade aktiviteter
utanför förskole- och
skolområdet

Meningsskapande och
motivation

Samverkan med
hemmet

Kroppen i lärandet

Normkritik och attityder

Arbetslag
Olika sätt att lära
Lärverktyg
Digitalt lärande
Hjälpmedel

Ljudmiljö
Visuell miljö
Luftmiljö
Utemiljö

Pedagogisk tillgänglighet
Exempel från verktyget
Beskriv vilka förutsättningar eleven får för att fokusera, förstå
och komma ihåg information, instruktioner och
undervisningsinnehåll.
•

Hur påverkar förutsättningarna elevens förståelse för
undervisningens innehåll?

•

Hur ser förutsättningarna ut när det fungerar bra?
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Samtal i era team
Till klockan …

Hur tänker ni när det gäller att beskriva
mötet mellan elev och miljö?

Hur tänker ni när det gäller att beskriva hur
tillgänglig lärmiljön är för eleven?
Vad ser ni som utvecklingsbehov i ert EHT
utifrån detta?
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Utredning = Kartläggning + Analys + Bedömning
Pedagogisk utredning
Kartläggning

Analys

Bedömning

Är eleven i behov av särskilt stöd?
Ja
Iså fall vad?
Åtgärdsprogram
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Nej
I så fall vad?
Extra anpassningar

Utredning av elevs
behov av särskilt stöd

Skolverkets mall:

Örebro Kommuns nya mall:

Eventuella tidigare gjorda utredningar av elevs
behov av särskilt stöd

Eventuella tidigare gjorda utredningar av elevs behov av
särskilt stöd

Eventuella tidigare åtgärdsprogram

Eventuella tidigare Åtgärdsprogram

Andra gjorda utredningar

Andra gjorda utredningar

Kartläggning

Kartläggning

Beskriv elevens skolsituation i lärmiljöer inom
verksamheten, utifrån den kartläggning som har
gjorts.

Skolnivå
Gruppnivå
Individnivå
Elevens och vh berättelse
Extra anpassningar
Frånvaro
Kunskapsnivå
Tillgänglighet (social, pedagogisk och fysisk)

Pedagogisk bedömning
Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer
inom verksamheten. Om eleven inte bedöms vara i
behov av särskilt stöd anges att behovet kan
tillgodoses genom förändringar i organisationen eller
genom extra anpassningar.
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Analys
Bedömning
Vilka/Vilket behov av stöd har eleven i lärmiljön som ska tillgodoses
genom särskilt stöd/extra anpassningar/ledning och stimulans?

Ansvar och roller i utredning av elevs behov av särskilt stöd
Rektor

Elevhälsan

Ansvar för
genomförandet.

Ökar förståelsen för
elevens behov genom
flera perspektiv.

Specialpedagog
Speciallärare

Pedagog

Samordnar samt
specialpedagogiskt
perspektiv.
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Aktuell dokumentation kring
elevens kunskapsutveckling i
förhållande till kunskapskraven
samt extra anpassningar.

Samtal i era team
Till klockan …

Vad hämtar ni in för underlag i samband
med kartläggningen och hur gör ni det?

Vem gör vad i kartläggningsdelen?
Vad ser ni som utvecklingsbehov i ert EHT
utifrån detta?
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Utredningens olika delar
•

Kartläggning

•

Analys

•

Bedömning

•

Beakta barnets bäst

Jämför - vad skiljer olika arbetssätt åt? Finns skillnader
i resultat mellan olika ämnen, grupper? Vilka mönster
kan vi se?
Tolka- hur kan resultaten från kartläggningen förstås?
Undervisningsmönster, arbetssätt, förhållningssätt,
kompetens?
Förklara - hitta orsaker och påverkansfaktorer till de
olika resultaten. Vad i arbetet har haft betydelse för
resultaten? Vilka förutsättningar kan ha påverkat
resultaten?
Problematisera - nya frågor att besvara, ta stöd i
forskning.
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Att formulera Pippis behov

Är det
behovet?
”Pippi behöver en vuxen vid sin sida
hela tiden”
”Pippi behöver en liten grupp”
”Pippi har ADHD”
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”Pippi behöver tydliga instruktioner
när hon ska starta och avsluta en
aktivitet”
”Pippi behöver förberedelse på vad
som ska hända och hur hon ska
göra”
”Pippi behöver förstå undervisningens
innehåll och behöver känna mening
för det som ska läras”

Samtal i era team

Jämför

Till klockan …

Tolka

Förklara

Hur gör ni analysen?
Hur formulerar ni er när ni pratar om
elevernas behov?
Vad ser ni som utvecklingsbehov i ert EHT
utifrån detta?
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Problematisera

Är det
behovet?

Samtal i era team
Till klockan …

1. Ta en runda runt bordet utifrån frågan:
Vad tar du med dig från dagens träff?
2. Samtala om:
Vad är ert nästa steg i att utveckla arbetet med
Utredning av elevs behov av särskilt stöd på er skola?
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Beakta barnets bästa
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Vill du veta mer om hur vi på Lotsen arbetar och hur vi kan
vara ett stöd för er skola?
Läs mer om Lotsen på orebro.se/pedagogorebro/lotsen
Eller maila oss på lotsen@orebro.se
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