
Bedömningsunderlag, APL, termin 1 

Elev: 

Ämne: Pedagogik  Kurs: Lärande och utveckling 

Elevuppgifter: 

1. Hur lär sig barnen/brukarna olika saker? Koppla det till inlärningsteorier

2. Beskriv hur miljön påverkar barnens/brukarnas lärande.

3. Beskriv hur personalen jobbar för att barnen/brukarna ska utvecklas och lära sig saker

4. Har du mött några attityder, värderingar eller handlingar som stämmer/inte stämmer överens med dina?

Beskriv!

Kunskapskrav 
Styrdokumenten 

E 

Eleven beskriver översiktligt 
människors lärande utveckling och 
socialisation. Eleven ger också ex-
empel på vad som påverkar männi-
skors lärande och växande. I be-
skrivningarna använder eleven 
med viss säkerhet centrala be-
grepp och teorier utifrån olika teo-
retiska perspektiv samt förklarar 
enkla samband och drar enkla slut-
satser. 

Eleven diskuterar översiktligt 
egna och andras attityder, värde-
ringar och handlingar. I diskuss-
ioner framför eleven enkla argu-
ment för sina åsikter samt visar re-
spekt för andras åsikter. 

C 

Eleven beskriver utförligt människors lä-
rande, utveckling och socialisation. Eleven 
ger också exempel på vad som påverkar 
människors lärande och växande. I beskriv-
ningarna använder eleven med viss säker-
het centrala begrepp och teorier utifrån 
olika teoretiska perspektiv samt förklarar 
samband och drar välgrundade slutsatser. 

Eleven diskuterar utförligt egna och and-
ras attityder, värderingar och handlingar. I 
diskussioner framför eleven välgrundade 
argument för sina åsikter samt visar respekt 
för andras åsikter. 

A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat 
människors lärande, utveckling och socialisat-
ion. Eleven ger också exempel på vad som på-
verkar människors lärande och växande. I be-
skrivningarna använder eleven med säkerhet 
centrala begrepp och teorier utifrån olika teore-
tiska perspektiv samt förklarar komplexa sam-
band och drar välgrundade och nyanserade 
slutsatser. Dessutom värderar eleven teori-
erna med nyanserade omdömen och argu-
menterar för deras styrkor och svagheter. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat 
egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar. I diskussioner framför eleven väl-
grundade och nyanserade argument för sina 
åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

Centralt innehåll: 

 Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

 Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet.


