
Bedömningsunderlag, APL, termin 3 

Elev: 

Ämne : Specialpedagogik  Kurs :  Specialpedagogik 2

Elevuppgifter: 

1. Beskriv vilka olika typer av hjälp som ges på din APL-plats. Ex olika anpassningar i olika miljöer mm

Berätta om olika hjälpmedel och arbetssätt som används.

Använd riktiga specialpedagogiska begrepp. Dra några slutsatser om hur och varför stöd och hjälp ges på

det sättet.

2. Beskriv i stora drag vilka lagar som styr APL-platsens arbete. Arbeta utifrån dem och ge exempel på hur

man arbetar utifrån dessa på din APL plats.

3. Var öppen och deltagande mot de människor du möter och kommunicerar med och beskriv hur du och

personalen samarbetar för barnet/elevens/brukarens bästa.

4. Planera arbetsuppgifter/aktiviteter med stöd av din handledare, på ett yrkesmässigt sätt. I din planering och

ditt utförande använder du dig av de redskap och metoder som verksamheten har.

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.

5. Utvärdera din planering och din egen arbetsinsats i de olika stegen och momenten. I utvärderingen ska du

svara på ”varför” du tyckte att det blev på ett visst sätt och ha idéer om hur det kunde gjorts ännu bättre,

eller på ett annat sätt.

6. Vilka åsikter och attityder finns på din APL-plats kring funktionsvariation? Stämmer de överens med dina?

Skriv i stora drag om varför du tycker som du gör.

Kunskapskrav 
Styrdoumenten 

E 

Eleven beskriver översiktligt olika 
insatser för människor med funkt-
ionsnedsättningar. Dessutom redo-
gör eleven översiktligt för hur 
olika specialpedagogiska arbetssätt 
och hjälpmedel utvecklas och an-

C 

Eleven beskriver utförligt olika insat-
ser för människor med funktionsned-
sättningar. Dessutom redogör eleven 
utförligt för hur olika specialpedago-
giska arbetssätt och hjälpmedel ut-
vecklas och används. I beskrivningar 
och redogörelser använder eleven med 

A 

Eleven beskriver utförligt och nyanse-
rat olika insatser för människor med 
funktionsnedsättningar. Dessutom redo-
gör eleven utförligt och nyanserat för 
hur olika specialpedagogiska arbetssätt 
och hjälpmedel utvecklas och används. I 
beskrivningar och redogörelser använder 



vänds. I beskrivningar och redogö-
relser använder eleven med viss 
säkerhet centrala begrepp samt 
förklarar enkla samband och drar 
enkla slutsatser. 

Eleven redogör översiktligt för 
olika lagar och andra bestämmelser 
som styr verksamheter och tar ut-
gångspunkt i dem i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och 
utför vanligt förekommande enkla 
arbetsuppgifter och aktiviteter, i 
samråd med handledare och på ett 
yrkesmässigt sätt. I arbetet använ-
der eleven redskap och metoder 
som finns angivna för uppgiften.  

Dessutom interagerar eleven, samt 
kommunicerar med viss säkerhet, 
i samarbete och möten med männi-
skor.  

Eleven gör en enkel dokumentat-
ion av utförda uppgifter och aktivi-
teter. I dokumentationen använder 
eleven med viss säkerhet rele-
vanta begrepp. När arbetet är ut-
fört utvärderar eleven uppgifterna 
och aktiviteterna med enkla omdö-
men utifrån uppsatta mål. I utvär-
deringen diskuterar eleven över-
siktligt möjliga alternativa lös-
ningar och föreslår vid behov för-
bättringar. 

Eleven diskuterar översiktligt 
egna och andras attityder, värde-
ringar och handlingar i relation till 
människor med funktionsnedsätt-
ningar. I diskussionen framför ele-
ven enkla argument för sina åsik-
ter samt visar respekt för andras 
åsikter. 

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

viss säkerhet centrala begrepp samt 
förklarar samband och drar välgrun-
dade slutsatser. 

Eleven redogör utförligt för olika la-
gar och andra bestämmelser som styr 
verksamheter och tar utgångspunkt i 
dem i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför 
vanligt förekommande arbetsuppgifter 
och aktiviteter, efter samråd med 
handledare och på ett yrkesmässigt 
sätt. I arbetet väljer och använder ele-
ven redskap och metoder som passar 
för uppgiften.  

Eleven diskuterar utförligt sin egen 
och andras roll och betydelse samt 
tar utgångspunkt i det vid sitt eget 
handlande. Dessutom interagerar ele-
ven, samt kommunicerar med viss sä-
kerhet, i samarbete och möten med 
människor.  

Eleven gör en noggrann dokumentat-
ion av utförda uppgifter och aktivite-
ter. I dokumentationen använder ele-
ven med viss säkerhet relevanta be-
grepp. När arbetet är utfört utvärde-
rar eleven uppgifterna och aktivite-
terna med nyanserade omdömen uti-
från uppsatta mål. I utvärderingen dis-
kuterar eleven utförligt möjliga alter-
nativa lösningar och föreslår vid be-
hov förbättringar. 

Eleven diskuterar utförligt egna och 
andras attityder, värderingar och 
handlingar i relation till människor 
med funktionsnedsättningar. I dis-
kussionen framför eleven välgrun-
dade argument för sina åsikter samt 
visar respekt för andras åsikter. 

När eleven samråder med handledare 
bedömer hon eller han med viss sä-
kerhet den egna förmågan och situat-
ionens krav. 

 

eleven med säkerhet centrala begrepp 
samt förklarar komplexa samband och 
drar välgrundade och nyanserade slut-
satser. 

Eleven redogör utförligt olika lagar och 
andra bestämmelser som styr verksam-
heterna och tar utgångspunkt i dem i sitt 
arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför 
vanligt förekommande, även avance-
rade, arbetsuppgifter och aktiviteter ef-
ter samråd med handledare, samt an-
passar vid behov genomförandet till 
ändrade förutsättningar. I arbetet väl-
jer och använder eleven redskap och me-
toder som passar för uppgiften samt mo-
tiverar sina val.  

Eleven diskuterar utförligt och nyan-
serat sin egen och andras roll och be-
tydelse samt tar utgångspunkt i det 
vid sitt eget handlande. Dessutom inte-
ragerar eleven, samt kommunicerar med 
säkerhet, i samarbete och möten med 
människor.  

Eleven gör en noggrann och utförlig 
dokumentation av utförda uppgifter och 
aktiviteter. I dokumentationen använder 
eleven med säkerhet relevanta begrepp. 
När arbetet är utfört utvärderar eleven 
uppgifterna och aktiviteterna med nyan-
serade omdömen utifrån uppsatta mål 
och deltagarnas respons. I utvärde-
ringen diskuterar eleven utförligt och 
nyanserat möjliga alternativa lösningar 
och föreslår vid behov förbättringar. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanse-
rat egna och andras attityder, värde-
ringar och handlingar i relation till män-
niskor med funktionsnedsättningar. I dis-
kussionen framför eleven välgrundade 
och nyanserade argument för sina åsik-
ter 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 

 Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel 

 

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

 

 Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för 

människor med funktionsnedsättningar. 

 

 Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinder-

området. 

 

 Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor 

 

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

 

 


