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Syfte/centralt innehåll 

• Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och 

teoretiska perspektiv. 

• Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad 

som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala 

begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad 

som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala 

begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också 

exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med 

säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och 

drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen 

och argumenterar för deras styrkor och svagheter. 

  

Uppgifter 

1. Din APL-plats består av många olika lärmiljöer. Vilka lärmiljöer ser du på din APL? 

Beskriv och dokumentera (med bilder) på flera olika lärmiljöer inomhus och utomhus. 

2. Beskriv och dokumentera även på arbetsmaterial och leksaker som du tycker främjar lärandet 

hos elever/barn. Skriv även varför du valt att dokumentera just detta. 

3. Observera elever/barn som leker vid tre olika typer av tillfällen. Vilken lekteori stämmer 

överens med leken och vilken betydelse ser du att leken har just vid det tillfället? (3a-c) 

4. Diskutera med din handledare om elevers/barns lek, skriv ner en sammanfattning av det 

ni pratat om. Ställ frågor som: Ska vuxna avbryta barns lek? -varför/varför inte”, Varför är 

leken viktig? mm. 

 


