
APL Termin 3 YRKESUTGÅNG Barnskötare och Elevassistent 

Samtliga uppgifter redovisas på It´s Learning 

Arbetsuppgifterna i stora drag: 

1. Beskriv hur

a) man på arbetsplatsen dokumenterar barns lärande och utveckling
b) pedagoger gör för att utveckla och påverka lärandet. Gör koppling till gällande Läroplan

samt den lokala arbetsplanen på arbetsplatsen
c) ett utvecklingssamtal går till
d) man samverkar med andra yrkesgrupper
e) man arbetar med demokrati och etiska värden

2. Beskriv hur man jobbar på arbetsplatsen med lagar, regler och bestämmelser. Arbeta efter dessa
lagar, regler och bestämmelser. Vad styr:

a) barnens säkerhet?
b) likabehandling?
c) personalens arbetsmiljö? Vilka risk/friskfaktorer ser du på arbetsplatsen? Använd

skyddsombud/arbetsplatsombud som källa.
d) sekretess?
e) specialpedagogik?

3. Diskutera med din handledare med hur du ser på din roll som pedagogisk ledare. Reflektera kring
dina förmågor.

4. ör en beskrivning över olika typer av specialpedagogiskt stöd som ges på din APL-plats. Ex olika
anpassningar i olika miljöer. Använd specialpedagogiska begrepp och ord som har med
verksamheten att göra. Dra några slutsatser om hur och varför stöd och hjälp ges på det sättet.

Berätta om olika hjälpmedel och arbetssätt som används. 

Aktiviteter: 

5. Planera arbetsuppgifter/aktiviteter, använd M-FIGA som planeringsmodell och utgå ifrån
läroplanen när du planerar. I din planering och ditt utförande använder du dig av de redskap och
metoder som verksamheten har på ett yrkesmässigt sätt.

- I förskolan utgår du ifrån läroplanen Lpfö-18, Punkt 2:1 ”normer och värden” och Punkt 2:2
”omsorg, utveckling och lärande”.

- Som elevassistent i skolan gör du koppling till Läroplanen för skola/Grundsärskola Punkt 2:2
”kunskaper"



6. Samtala om din planering med din handledare och diskutera vad din roll är och vad andras roll är 
då du genomför uppgiften/aktiviteten.  Beskriv i planeringen hur du väljer metoder och redskap, hur 
du genomför aktiviteten och hur du tar hänsyn till deltagarnas behov.  

7. Utvärdera uppgiften/aktiviteten och utgå ifrån din MFIGA. Beskriv hur dina mål med aktiviteten 
uppnåddes eller ej, attityder och värderingar i samband med aktiviteten samt förslag till utveckling 
av såväl aktivitet och ledarskap.  

8. Du gör en dokumentation med text och bild som beskriver lärandet utifrån *läroplanen LPFÖ-18 

(gäller barnskötare och elevassistent i fsk) i avsnittet ”Kommunikation och skapande” s 8-9. 

(elevassistenter i skola/grundsärskola hänvisar till läroplanen för skolan/grundsärskolan i ämnet Bild)  

9. Observera barnens lek, lärande, samspel och kommunikation Beskriv det som sker och 

dra slutsatser. Följ anvisning i ”Manual för observation”  

Kommunikation – möten med människor: 

10. Interagera och kommunicera med människor. Genomför uppgifter och aktiviteter på ett 
yrkesmässigt sätt samt dokumentera med text och bild som beskriver lärandet genom din aktivitet.  

11. Var öppen och deltagande mot de människor du möter och kommunicerar med och beskriv hur 
du och personalen samarbetar för barnet/elevens/brukarens bästa.   

12. Vad tycker handledare och andra på din APL-plats om personer med funktionsvariation? Vilka 
åsikter och attityder finns och stämmer de överens med dina? Skriv i stora drag om varför du tycker 
som du gör. Det kan handla om bemötande, resurser, stöd och anpassning.   
 

 

 


