
Bedömningsunderlag, APL, termin1 

Elev:

Ämne: Pedagogik Kurs: Kommunikation 

Elevuppgifter 

Observationsuppgift 

1. Gör en eller flera observationer av socialt samspel och kommunikation i samband med din

APL, där barn/brukare deltar.

2. Utgå från din observation och beskriv situationen. Använd dig av begrepp som sändare,

budskap, mottagare, direkt och indirekt kommunikation, verbal och ickeverbal

kommunikation.

3. I din beskrivning drar du egna slutsatser om observationen, resonera bl.a.  kring begrepp

som lärande, deltagande och självbestämmande.

Din egen kommunikation 

4. Reflektera och beskriv din egen kommunikation.

5. Hur har du anpassat ditt sätt att kommunicera på din APL-plats?

6. Beskriv om din kommunikation skiljer sig från din vardagliga kommunikation till

yrkesrollens förväntningar. Ev. klädsel, kroppsspråk, språk.

Centralt innehåll: 

 Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang.

 Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.

 Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.

Frågor att ställa till handledare: 

Hur anpassar eleven sin kommunikation till situationens krav? 

Kunskapskrav för betyg 

Kunskapskraven hittar du på nästa sida.  



Kunskapskrav för betyg 

Kunskapskrav 
Styrdokumenten 

E 

Eleven beskriver översiktligt 

människors interaktion och 

kommunikation. Eleven ger också 

exempel på hur interaktion och 

kommunikation påverkar 

människors lärande och 

deltagande i sociala och 

pedagogiska situationer. I 

beskrivningarna använder eleven 

med viss säkerhet centrala 

begrepp och teorier samt 

förklarar enkla samband och drar 

enkla slutsatser. 

Eleven diskuterar översiktligt 
egna och andras och attityder, 
värderingar och handlingar. I 
diskussionen framför eleven enkla 
argument för sina åsikter samt 
visar respekt för andras åsikter. 
När eleven samråder med 
handledare bedömer hon eller 
han med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 

C 

Eleven beskriver utförligt 
människors interaktion och 
kommunikation. Eleven ger också 
exempel på hur interaktion och 
kommunikation påverkar 
människors lärande och 
deltagande i sociala och 
pedagogiska situationer. I 
beskrivningarna använder eleven 
med viss säkerhet centrala 
begrepp och teorier samt 
förklarar samband och drar 
välgrundade slutsatser. 

Eleven diskuterar utförligt egna 
och andras attityder, värderingar 
och handlingar. I diskussionen 
framför eleven välgrundade 
argument för sina åsikter samt 
visar respekt för andras åsikter. 
När eleven samråder med 
handledare bedömer hon eller 
han med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 

A 

Eleven beskriver utförligt och 
nyanserat människors interaktion 
och kommunikation. Eleven ger 
också exempel på hur interaktion 
och kommunikation påverkar 
människors lärande och 
deltagande i sociala och 
pedagogiska situationer. I 
beskrivningarna använder eleven 
med säkerhet centrala begrepp 
och teorier samt förklarar 
komplexa samband och drar 
välgrundade och nyanserade 
slutsatser. 

Eleven diskuterar utförligt egna 
och andras attityder, värderingar 
och handlingar. I diskussionen 
framför eleven välgrundade och 
nyanserade argument för sina 
åsikter samt visar respekt för 
andras åsikter. När eleven 
samråder med handledare 
bedömer hon eller han med 
säkerhet den egna förmågan och 
situationens krav. 


