
Sammanställning av APL-uppgifter APL, termin 2  

YRKESUTGÅNG Barnskötare och Elevassistent 

Samtliga uppgifter redovisas på It’s Learning 

Arbetsuppgifter i stora drag 

1. Beskriv möjligheter att vara med på samma aktiviteter som alla andra, oavsett bakgrund och
förutsättningar.

2. Beskriv olika metoder för att få verksamheten likvärdig för alla.
3. Beskriv hur man gör verksamheten tillgänglig för alla
4. Beskriv hur man ser till att alla kan var med i den verksamhet man bedriver.
5. Använd ord i beskrivningarna som har med verksamheten att göra. Dra några slutsatser.

Aktiviteter 

6. Planera uppgifter/aktiviteter, använd M-FIGA som planeringsmodell. Du ska hålla i
aktiviteter inne och ute.

7. Utgå ifrån läroplanen när du planerar. I förskolan utgår du ifrån och gör du koppling till
läroplanen Lpfö-98, Punkt 2:1 ”normer och värden” och Punkt 2:2 ”utveckling och lärande”. I
skolan gör du koppling till Läroplanen Lpo-11 Punkt 2:1 ”normer och värden och ”Punkt 3
”kursplaner”

8. Beskriv i din planering hur du tar hänsyn till deltagarnas behov.
9. Använd de redskap och de metoder som behövs. Ta väl hand om redskap och material.
10. Samtala om din planering med din handledare och berätta vad din roll är och vad andras roll

är då du genomför uppgiften/aktiviteten.
11. Genomför uppgifter och aktiviteter. Samråd med din handledare.
12. Beskriv egna/andras agerande då uppgiften/aktiviteten utförs.
13. Beskriv egna/andras attityder då uppgiften/aktiviteten utförs.
14. Beskriv egna/andras värderingar då uppgiften/aktiviteten utförs.
15. Dokumentera dina genomförda uppgifter/aktiviteter. Dokumentationen kan vara i text eller

en kombination av bild och text. Beskriv lärandet genom din aktivitet. Använd ord i
dokumentationen som har med verksamheten att göra (ex. lärande, ditt ledarskap)

16. Utvärdera uppgiften/aktiviteten utgå ifrån din eller verksamhetens planering.
17. I din utvärdering svarar du på ”varför” du tyckte att det blev på ett visst sätt.
18. I din utvärdering svarar du på ”hur” uppgiften/aktiviteten kan utvecklas.

Kommunikation – möten med människor 

19. Var öppen och deltagande mot de människor du möter och kommunicera. Förklara skriftligt
hur du gör det.

20. Gör en beskrivning av den eller de personer du möter och deras funktionsnedsättningar.
21. Beskriv deras lärande.
22. Observera barnens lek, lärande, samspel och kommunikation Beskriv det som sker och de

slutsatser du drar av dem. Följ ”Anvisning för observation”.


