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VEILEDNING/FORKLARING TIL PUNKTER 

FOR PEDAGOGISK RAPPORT - GRUNNSKOLE - 

ETTER KARTLEGGING OG UTPRØVING AV TILTAK 

 
Her er en forklaring til hva som ligger i de ulike momentene i pedagogisk rapport. 
Opplysninger om navn og data må være korrekte. 
 

1.Bakgrunnsinformasjaon: 
 

 Elevens skolehistorie: 
Hvilke skoler har eleven gått på? Har det vært perioder med høyt fravær som følge av 
vegring eller sykdom? 
Har syn og hørsel blitt sjekket i den senere tid? 
Har eleven vært i kontakt med hjelpeapparatet? Hvem? 
 

 Problembeskrivelse: 
Hvilke vansker har eleven i skolesituasjonen? Faglig og sosialt. 
 

 Forhold av særlig betydning for opplæringen: 
Her tar du med det som du mener er av betydning for elevens opplæringssituasjon. Hvor stor 
er klassen eleven går i, hvordan er læringsmiljøet? Hvordan er det faglige nivået i klassen? 
Lærertetthet? 
Virker eleven trett og sliten? Medisinske forhold som kan være av betydning? 
Opplysninger og informasjon fra eleven og foreldre som kan være viktig å ha med. 
 

2. Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter: 

Viktig å beskrive det som eleven mestrer og ikke mestrer (sterke og svake sider) 
 

 Interesser:  
Hva er eleven spesielt interessert i på skolen og på fritiden? Hvilke fag/aktiviteter liker – 
misliker eleven? 
Er eleven nysgjerrig, fysisk aktiv? Hvordan trives eleven i friminuttene? 
 

 Språklig: 
Beskriv elevens språklige fungering? Forstår eleven det som blir formidlet? Gjør han/hun seg 
forstått? (Når det gjelder flerspråklige elever, se eget vedlegg.) 
Hvordan er elevens språklige utvikling? Hvordan er ordforrådet og begrepsforståelsen? 
Artikulasjon? 
 

 Faglig (i fag og deler av fag): 
Beskriv elevens kunnskaper, måloppnåelse og utviklingsmuligheter innenfor ulike 
fag/fagområder. Hva får eleven til uten hjelp? Hva klarer eleven med hjelp? 
 

 Sosialt: 
Beskriv hva eleven mestrer av sosiale utfordringer. Vurder elevens sosiale kompetanse ifht 
opplæringens mål i læreplanens generelle del. Hvordan fungerer eleven sammen med 
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jevnaldrende, - med voksne? Hvordan fungerer eleven i timene/ i friminuttene? Er vanskene 
grunnet et samspillsproblem? 
 

 Trivsel og motivasjon: 
Trives eleven på skolen? Er trivselen stabil, eller varierer den fra dag til dag, i ulike 
situasjoner? Hvordan er elevens motivasjon for læringsarbeidet og de sosiale utfordringer 
han/hun møter på skolen? Hvordan reagerer eleven på faglige og sosiale utfordringer: 
Trekker eleven seg unna? Liker eleven utfordringer? Når fungerer eleven godt, og i hvilke 
situasjoner oppstår problemer? 
 

 Læringsstrategier: 
Hvilke læringsstrategier benytter eleven. 
 

 Evne til å arbeide målrettet i ulike skolesammenhenger: 
Setter eleven seg egne mål for læringsarbeidet? Hvor lenge kan eleven holde på med ulike 
typer læringsarbeid, slik som: - individuell oppgaveløsning – lærerstyrte læringsaktiviteter – 
formidling av lærer? Hvordan lærer eleven best? 
Hvor lenge kan eleven arbeide målrettet sammen med andre i ei gruppe? Hvordan mestrer 
eleven overgangssituasjoner – dobbelttimer? 
 

3. Undersøkelser og vurderinger: 

 

 Kartleggingsprøver: 
(Se eget ark): 
Hvilke kartleggingsprøver har skolen gjennomført? Hva viser resultatene? Oppgi 
poengsummer og gi en vurdering av prøveresultatet.  
NB: Se på resultatene fra kartleggingsprøver både før og etter at tiltak er gjennomført og 
sammenlign resultatene. 
Det er kun oppsummeringer av resultater ifht normer /mål samt vurderinger av disse som 
skal medsendes. 
Eks: 
Nasjonale prøver (5., 8 og 9. trinn)   Carlsten 
6-16       Ordkjedetesten 
Kartleggeren      Tester ifg skolen/trinnets årshjul 
Arbeidsprøven 
Kartleggingsprøver fra Udir    Skolens matematikktester 
Klassescreeninger     Engelsk 
 

 Observasjon: 
Hva ble observert? Hvem har gjennomført observasjonen og når og hvor ble eleven 
observert. 
 

 Vurderinger: 
Vurdering av elevens måloppnåelse i forskjellige fag (karakterer på ungdomsskolen) 
Elevsamtaler. 
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4. Tiltak som er prøvd ut i forkant av henvisningen: 

 Hva er prøvd?  
Beskriv tiltakene. Faglig? Sosialt? 
 

 Hvor lenge? 
Angi hvor lenge de ulike tiltakene har vært iverksatt. 
 

 Hvordan var tiltakene organisert? 
I gruppe? Som enetimer? Som prosjekt? Annet? 
 

 Resultat? 
Bidro opplæringen til at eleven fikk et tilfredsstillende utbytte av undervisningen? 
Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Hva ble gjort av endringer underveis?  
Hvorfor ble resultatet som det ble? Hvordan var elevens erfaring med tiltakene? 

 

5. Skolens forutsetninger for tilpasset opplæring for denne eleven: 

 

 Læremidler: 
Beskriv hvilke læremidler skolen har til disposisjon og hvordan læremidlene brukes for å 
tilpasse opplæringen. 
 

 Kompetanse: 
Er den samlede kompetansen blant de voksne i klassen tilstrekkelig til å møte elevens 
behov? Beskriv hvordan de voksne, lærere og assistenter brukes for å tilpasse opplæringen. 
 

 Skolens ressursbruk og organisering: 
Klassestørrelse, klassedeling, faste kurs (lesekurs, matematikkurs, studieteknikk o.a.) 
 

 Leksehjelp: 
Beskriv hvordan leksehjelpen foregår og i hvilket omfang. 
 

 Samarbeid skole-hjem: 
Beskriv skole-hjemsamarbeidet. Hvordan er skolen i dialog med foresatte? Hvordan 
utveksles nyttige innspill ifht. elevens opplæringstilbud? Sier foreldre fra om for mye eller for 
vanskelige lekser? 
 

6. Elevens utbytte av opplæringstilbudet: 

 

 Fag/områder hvor eleven mester trinnets læreplan. Måloppnåelse i fht. 
kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet: 

Beskriv ulike fag hvor utbyttet av opplæringen er forsvarlig med de tilpasninger som er gjort. 
 

 Fag/områder hvor eleven ikke mestrer trinnets læreplan:  
Hvordan er måloppnåelsen ifht. kompetansemålene i Kunnskapsløftet i de fag eleven har 
vansker? 
For eleven vil det være nødvendig å arbeide med kompetansemål på lavere nivå. Angi hvilke 
fag.  


