
Bedömningsunderlag, APL, termin 2 

Elev: 

Ämne: Specialpedagogik Kurs:  Specialpedagogik 1 

Elevuppgifter: 

1. Gör en beskrivning av den eller de personer du möter och deras funktionsnedsättningar.

Beskriv deras lärande

Beskriv möjligheter att vara med på samma aktiviteter som alla andra.

2 Beskriv hur man på din APL-plats använder olika metoder för att få verksamheten likvärdig för alla. 

Beskriv hur man gör verksamheten tillgänglig för alla  

Beskriv hur man ser till att alla kan var med i den verksamhet man bedriver. 

3. Använd ord i beskrivningarna som har med verksamheten att göra. Dra några slutsatser.

4 Planera och gör aktiviteter. Samråd med din handledare. 

Använd de redskap och de metoder som behövs för att genomföra uppgiften 

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

6. 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.

7 Utvärdera aktiviteten/uppgiften efter din eller verksamhetens planering 

Svara på ”varför” du tyckte att det blev på ett visst sätt. Svaret ska vara kopplad till uppgiften. 

Hur aktiviteten/uppgiften utvecklas 

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

9. När du tillsammans med handledaren planerar och genomför aktiviteter så gör det så att du klarar av uppgiften.

Kunskapskrav 
Styrdokument 

E 

Eleven beskriver översiktligt 
olika funktionsnedsättningar 
och deras konsekvenser för 
människors liv, lärande och del-
tagande i olika sammanhang. 

C 

Eleven beskriver utförligt olika funkt-
ionsnedsättningar och deras konsekven-
ser för människors liv, lärande och del-
tagande i olika sammanhang. Dessutom 
redogör eleven utförligt för hur likvär-
dighet, tillgänglighet och delaktighet 

A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat 
olika funktionsnedsättningar och deras 
konsekvenser för människors liv, lärande 
och deltagande i olika sammanhang. Dess-
utom redogör eleven utförligt och nyan-
serat för hur likvärdighet, tillgänglighet 



Dessutom redogör eleven över-
siktligt för hur likvärdighet, 
tillgänglighet och delaktighet 
kan skapas i olika situationer 
med hjälp av specialpedagogiska 
arbetssätt och hjälpmedel. I be-
skrivningar och redogörelser 
använder eleven med viss sä-
kerhet centrala begrepp samt 
förklarar enkla samband och 
drar enkla slutsatser. 

Eleven planerar, organiserar 
och utför vanligt förekommande 
enkla arbetsuppgifter och akti-
viteter, i samråd med handle-
dare. I arbetet använder eleven 
redskap och metoder som finns 
angivna för uppgiften. Dessu-
tom interagerar eleven, samt 
kommunicerar med viss säker-
het, i samarbete och möten med 
människor.  

Eleven gör en enkel doku-
mentation av utförda uppgifter 
och aktiviteter. I dokumentat-
ionen använder eleven med viss 
säkerhet relevanta begrepp. 
När arbetet är utfört utvärderar 
eleven uppgifterna och aktivite-
terna med enkla omdömen uti-
från uppsatta mål. I utvärde-
ringen diskuterar eleven över-
siktligt möjliga alternativa lös-
ningar och föreslår vid behov 
förbättringar. 

Eleven diskuterar översiktligt 
egna och andras attityder, vär-
deringar och handlingar i relat-
ion till människor med funkt-
ionsnedsättningar. I diskuss-
ionen framför eleven enkla ar-
gument för sina åsikter samt vi-
sar respekt för andras åsikter. 

När eleven samråder med hand-
ledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 

kan skapas i olika situationer med hjälp 
av specialpedagogiska arbetssätt och 
hjälpmedel. I beskrivningar och redogö-
relser använder eleven med viss säker-
het centrala begrepp samt förklarar 
samband och drar välgrundade slutsat-
ser. 

Eleven planerar, organiserar och utför 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
och aktiviteter efter samråd med hand-
ledare. I arbetet väljer och använder 
eleven redskap och metoder som passar 
för uppgiften. Eleven diskuterar utför-
ligt sin egen och andras roll och be-
tydelse samt tar utgångspunkt i det 
vid sitt eget handlande. Dessutom in-
teragerar eleven, samt kommunicerar 
med viss säkerhet, i samarbete och 
möten med människor. Eleven gör en 
noggrann dokumentation av utförda 
uppgifter och aktiviteter. I dokumentat-
ionen använder eleven med viss säker-
het relevanta begrepp. När arbetet är 
utfört utvärderar eleven uppgifterna 
och aktiviteterna med nyanserade om-
dömen utifrån uppsatta mål. I utvärde-
ringen diskuterar eleven utförligt möj-
liga alternativa lösningar och föreslår 
vid behov förbättringar. 

Eleven diskuterar utförligt egna och 
andras attityder, värderingar och hand-
lingar i relation till människor med 
funktionsnedsättningar. 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 säker-
het den egna förmågan och situationens 
krav. 

 

och delaktighet kan skapas i olika situat-
ioner med hjälp av specialpedagogiska ar-
betssätt och hjälpmedel. I beskrivningar 
och redogörelser använder eleven med sä-
kerhet centrala begrepp samt förklarar 
komplexa samband och drar välgrundade 
och nyanserade slutsatser. 

Eleven planerar, organiserar och utför 
vanligt förekommande, även avancerade, 
arbetsuppgifter och aktiviteter efter sam-
råd med handledare, samt anpassar vid 
behov genomförandet till ändrade för-
utsättningar. I arbetet väljer och använ-
der eleven redskap och metoder som pas-
sar för uppgiften samt motiverar sina val. 
Eleven diskuterar utförligt och nyanse-
rat sin egen och andras roll och bety-
delse samt tar utgångspunkt i det vid 
sitt eget handlande. Dessutom interage-
rar eleven, samt kommunicerar med sä-
kerhet, i samarbete och möten med männi-
skor. Eleven gör en noggrann och utför-
lig dokumentation av utförda uppgifter 
och aktiviteter. I dokumentationen använ-
der eleven med säkerhet relevanta be-
grepp. När arbetet är utfört utvärderar ele-
ven uppgifterna och aktiviteterna med ny-
anserade omdömen utifrån uppsatta mål 
och deltagarnas respons. I utvärderingen 
diskuterar eleven utförligt och nyanserat 
möjliga alternativa lösningar och föreslår 
vid behov förbättringar. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat 
egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar i relation till människor med 
funktionsnedsättningar. I diskussionen 
framför eleven välgrundade och nyanse-
rade argument för sina åsikter samt visar 
respekt för andras åsikter. 

När eleven samråder med handledare be-
dömer hon eller han med säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 

 

 

 



Centralt innehåll: 

 Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv och lärande  

 Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfaren-
heter samt till situationen. 

 Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang. 

 Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktivi-
teter. 

 Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagno-
ser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. 

 Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. 

 Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delak-
tighet 

 Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 

Frågor att ställa till handledare: 

 

Hur arbetar eleven för att få alla delaktiga i verksamheten? 

Planerar och genomför ni aktiviteter tillsammans eller gör eleven det självständigt med ditt stöd? Hur väljer eleven vad 

hen ska göra? Vilka redskap använder hen? 

Hur kommunicerar eleven med deltagarna i verksamheten? 

Hur bemöter eleven personer med funktionsnedsättning –någon skillnad mot de som inte har det? 

Samtala kring dokumentation. Möjligheter att fotografera/filma? 

Resonera kring uppsatta mål. Är de realistiska och mätbara? 

Samtala kring bemötande, attityder och värderingar kring personer med funktionsnedsättningar i samhället och i skolan 


