
  
  
  

APL- Måldokument BF,  
Yrkesutgång: Elevassistent                  
  
Elev/klass_____________________________________________________  
  
APL-plats/Handledare___________________________________________  
  
APL-period____________________________________________________  
  
  
Centralt innehåll för denna APL:  
  
  
Hälsopedagogik  
  
 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. 
 
 Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.  
 

 
 
Pedagogiskt arbete  

  
 Lekens betydelse för barns lärande och växande.  
 Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika 

verksamheter.  

 Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för 
verksamheterna.  

 Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och 
aktiviteter.   

 Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande.   

 Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas 
och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.  

 Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.  
 Yrkesroll och ledarskap.  
 Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper samt med föräldrar.  

 



Specialpedagogik 1  

 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 erfarenheter 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 aktiviteter.   

 Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser 
och aktiviteter på individ- och gruppnivå.   

 Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.   
 Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, 

normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och 
likvärdighet  

 Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har 
för människors delaktighet  

  

Förmågor att utveckla under APL:  
  

• Organisera och planera aktiviteter  

• Genomföra aktiviteter  

• Dokumentera och utvärdera  

• Kommunicera  

• Samarbeta och samverka  

• Välja, använda, vårda och underhålla redskap och utrustning  

• Diskutera kunskapssyn  

• Diskutera sociala och pedagogiska handlingar  

• Diskutera egnas, andras och samhällets attityder och bemötande av människors olikheter  

• Använda centrala begrepp och teorier  

• Arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter 
Kommentarer:  

  
  
  
  

  

  

  

  

  



Antal dagar närvarande_______        Antal dagar frånvarande__________ 

Ort__________________________ Datum__________________________ 

Elevs underskrift         ______________________________________________________ 

Handledares underskrift______________________________________________________ 

Kommentarer:
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