
 

 

Bedömningsunderlag, APL Åk 2         

Elev:  

Ämne och kurs: Bevakning och säkerhet 

 
Elevuppgifter:  
 

1. Var öppen och deltagande mot de människor du möter och kommunicerar. Förklara hur du gör det. 

2. Du ska dokumentera det du gjort. Dokumentationen kan vara i skrift eller i en kombination av skrift och bild. 

Använd ord som har med verksamheten att göra i dokumentationen. 

3. Har du mött några attityder, värderingar eller handlingar som inte stämmer överens med dina?  Beskriv! 

 

 

Kunskapskrav 
Styrdokumenten 

  

E 

Eleven interagerar samt kom-
municerar med viss säkerhet, i 
samarbete och möten med män-
niskor. När arbetet är utfört gör 
eleven en enkel dokumentation 
av utförda uppgifter och aktivi-
teter. I dokumentationen använ-
der eleven med viss säkerhet 
relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar översiktligt 
egna och andras attityder, vär-
deringar och handlingar i relat-
ion till arbetsuppgifterna. I dis-
kussionen framför eleven enkla 
argument för sina åsikter samt 
visar respekt för andras åsikter. 

C 

Eleven interagerar samt kommunicerar 
med viss säkerhet, i samarbete och mö-
ten med människor. Eleven diskuterar 
utförligt sin egen och andras roll och 
betydelse samt tar utgångspunkt i 
det vid sitt eget handlande. När arbe-
tet är utfört gör eleven en noggrann 
dokumentation av utförda uppgifter och 
aktiviteter. I dokumentationen använder 
eleven med viss säkerhet relevanta be-
grepp. 

Eleven diskuterar utförligt egna och 
andras attityder, värderingar och hand-
lingar i relation till arbetsuppgifterna. I 
diskussionen framför eleven välgrun-
dade argument för sina åsikter samt vi-
sar respekt för andras åsikter. 

A 

Eleven interagerar samt kommunicerar 
med säkerhet, i samarbete och möten med 
människor. Eleven diskuterar utförligt 
och nyanserat sin egen och andras roll 
och betydelse samt tar utgångspunkt i 
det vid sitt eget handlande. När arbetet 
är utfört gör eleven en noggrann och ut-
förlig dokumentation av utförda uppgifter 
och aktiviteter. I dokumentationen använ-
der eleven med säkerhet relevanta be-
grepp. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat 
egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar i relation till arbetsuppgifterna. 
I diskussionen framför eleven välgrun-
dade och nyanserade argument för sina 
åsikter samt visar respekt för andras åsik-
ter. 

Centralt innehåll:  

 Bemötande av människor i olika situationer. 

Frågor att ställa till handledaren för att få reda på vad eleven kan.  

Hur fungerar kommunikationen och samspelet mellan eleven, handledare och de personer du jobbar med? 

Vilka aktiviteter har eleven genomfört? 

Hur diskuterar ni kring arbetsuppgifterna? Har eleven några åsikter om det ni gör och vad ni gör? 


