
Bedömningsunderlag, APL, termin 2
 
Ämne : Hälsa Kurs : Hälsopedagogik 

Period: Elev:  

Bedömningssituation - 
Vanligt förekommande 
arbetsuppgift. 

Mål 
Styrdokumenten. Förmågor att 
utveckla 

Centralt innehåll 
Styrdokumenten 

 Kunskaper om
människors hälsa samt
om hälsorelaterade
levnadsvanor och
livsvillkor och vilka
konsekvenser de får
för hälsan.

 Kunskaper om
folkhälsoarbete och
olika former av
hälsofrämjande
metoder och
aktiviteter samt deras
hälsoeffekter.

 Förmåga att använda
begrepp och teorier
inom hälsoområdet.

 Färdigheter i att
planera, genomföra,
dokumentera och
utvärdera olika former
av hälsofrämjande
arbete, metoder och
aktiviteter.

 Förmåga att
kommunicera,
samarbeta och
samverka för att möta
och pedagogiskt leda
människor i olika
situationer.

Hälsopedagogik  

 Olika former av
hälsofrämjande
arbetssätt på individ-,
grupp- och samhällsnivå

 Interaktion och
kommunikation i
samarbete och möten
med människor



Kunskapskrav 
Styrdokumenten 

Konkretisering 
av kunskapskraven/ 
progressionsuttrycken 

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

E 

Eleven planerar, såväl 
självständigt som i samarbete 
med andra, uppgifter och 
aktiviteter utifrån syfte och mål. 
Utifrån planeringen genomför 
eleven uppgifterna och 
aktiviteterna med viss säkerhet 

Eleven utvärderar uppgifterna 
och aktiviteterna med enkla 
omdömen utifrån uppsatta mål. 
I utvärderingen diskuterar 
eleven översiktligt möjliga 
alternativa lösningar och 
föreslår vid behov förbättringar. 
Dessutom gör eleven en enkel 
dokumentation av utförda 
uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder 
eleven med viss säkerhet 
relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar översiktligt 
egna och andras attityder, 
värderingar och handlingar. I 
diskussionen framför eleven 
enkla argument för sina åsikter 
samt visar respekt för andras 
åsikter. Eleven interagerar, 
samt kommunicerar med viss 
säkerhet, i samarbete och 
möten med människor. 

 Du gör tillsammans med 
handledare några planeringar 
av aktiviteter för något eller 
några barn. Enkla, mätbara 
mål ska anges. Förklara med 
enkla ord hälsans påverkan i 
aktiviteterna när du planerar.  
 

 Du leder ett några vanliga, 
enkla, hälsofrämjande 
aktiviteter både med 
handledaren som hjälp och på 
egen hand. 
 

 Du utvärderar enkelt dina 
aktiviteter i loggboken. Koppla 
utvärderingen till målen 
 

 Du beskriver kortfattat din 
aktivitet med hjälp av bild och 
text .  
 

 Beskriv möten, värderingar, 
handlingar med betoning på 
hälsa.  
 

 Du visar respekt för andras 
åsikter och kommunicerar med 
människor  

 

 

 Hur planerar och genomför eleven 
aktiviteter? 
 

 Hur anpassar eleven efter gruppen, 
individen och situationen i 
genomförande av aktiviteter?  
 

 Hur utvärderar och analyserar 
eleven aktiviteter och situationer? 

 

 Hur agerar eleven vid möten med 
barn, föräldrar och personal i det 
dagliga arbetet? Hur är elevens 
respekt gentemot andra? 
 
 

C 

Eleven planerar, såväl 
självständigt som i samarbete 
med andra, uppgifter och 
aktiviteter utifrån syfte och mål. 
Utifrån planeringen genomför 
eleven uppgifterna och 
aktiviteterna med viss 
säkerhet. Eleven diskuterar 
utförligt sin egen och andras 
roll och betydelse samt tar 
utgångspunkt i det vid sitt 
eget handlande.  

Eleven utvärderar uppgifterna 
och aktiviteterna med 
nyanserade omdömen utifrån 

 Du gör tillsammans med 
handledare och enskilt flera 
planeringar av aktiviteter för 
något eller några barn. 
Mätbara mål ska anges. 
Förklara mer ingående hälsans 
påverkan i aktiviteterna när du 
planerar.  

 Du leder ett några 
hälsofrämjande aktiviteter 
både med handledaren som 
hjälp och på egen hand. Du tar 
stort ansvar och leder 
självständigt. 
 

 Du utvärderar utförligt dina 
aktiviteter mot de uppställda 
målen i din planering. 



uppsatta mål. I utvärderingen 
diskuterar eleven utförligt 
möjliga alternativa lösningar 
och föreslår vid behov 
förbättringar. Dessutom gör 
eleven en noggrann 
dokumentation av utförda 
uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder 
eleven med viss säkerhet 
relevanta begrepp. 

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. Eleven 
interagerar, samt kommunicerar 
med viss säkerhet, i samarbete 
och möten med människor. 

 

 Du ger dig själv beröm och 
förslag till förbättring. 

 

 Du beskriver utförligt din 
aktivitet med hjälp av bild och 
text.  
 

 Beskriv möten, värderingar, 
handlingar med betoning på 
hälsa och hälsofrämjande 
arbetssätt. 

 

 Du visar respekt för andras 
åsikter och kommunicerar 
säkert med människor. 

 

A 

Eleven planerar, såväl 
självständigt som i samarbete 
med andra, uppgifter och 
aktiviteter utifrån syfte och mål. 
I planeringen identifierar 
eleven kritiska moment och 
förebygger hinder som kan 
uppstå under genomförandet. 
Utifrån planeringen genomför 
eleven uppgifterna och 
aktiviteterna med viss säkerhet 
samt anpassar vid behov 
genomförandet till ändrade 
förutsättningar. Eleven 
diskuterar utförligt och 
nyanserat sin egen och andras 
roll och betydelse samt tar 
utgångspunkt i det vid sitt 
eget handlande. I arbetet söker 
och bearbetar eleven med 
säkerhet information från olika 
källor samt värderar dem med 
nyanserade omdömen. 

Eleven utvärderar uppgifterna 
och aktiviteterna med 
nyanserade omdömen utifrån 
uppsatta mål. I utvärderingen 
diskuterar eleven utförligt och 
nyanserat möjliga alternativa 
lösningar och föreslår vid behov 
förbättringar. Dessutom gör 

 

 Du gör både enskilt och 
tillsammans med handledare 
flera planeringar av aktiviteter 
för något eller några barn. 
Mätbara mål och kritiska 
moment ska identifieras. 
Förklara  ingående hälsans 
påverkan i aktiviteterna när du 
planerar. Planera utifrån 
salutogena ställningstaganden.  
 

 Du leder ett några 
hälsofrämjande aktiviteter 
både med handledaren som 
hjälp och på egen hand. Du ser 
behoven hos individ och grupp, 
tar stort ansvar och leder 
självständigt utifrån dessa. 
 

 Du utvärderar dina aktiviteter 
utförligt mot de uppställda 
målen i din planering.  

 

 Du ger dig själv relevant , 
utförlig feedback i form av 
beröm såväl som 
förbättringsförslag. 
 

 Du beskriver utförligt din 
aktivitet med hjälp av bild och 
text.  
 



eleven en noggrann och 
utförlig dokumentation av 
utförda uppgifter och 
aktiviteter. I dokumentationen 
använder eleven med säkerhet 
relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar utförligt och 
nyanserat egna och andras 
attityder, värderingar och 
handlingar. I diskussionen 
framför eleven välgrundade 
och nyanserade argument för 
sina åsikter samt visar respekt 
för andras åsikter. Eleven 
interagerar, samt kommunicerar 
med säkerhet, i samarbete och 
möten med människor. 

 Beskriv utförligt möten, 
värderingar, handlingar med 
betoning på hälsa. 
Hälsobegrepp ska tydligt och 
utförligt anges. 

 

 Du visar respekt för andras 
åsikter och kommunicerar med 
stor säkerhet med människor.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


