
  
  

APL- Måldokument BF, VUX Termin 3, Yrkesutgång: Barnskötare  
    

Elev/Klass………………………………………………………………………………………  
  

APL-plats/Handledare…………………………………………………………………………..  
  

APL-period………………………………………………………………………………………  
  
  

Undervisningen ska under APL-perioden behandla följande centrala innehåll:  

  

Kursen 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 och verksamheter samt med 
föräldrar.  

  

Kursen Skapande verksamhet  

• Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.  

• Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.  

• Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.  

• Hur noga planerar eleven uppgifter?  

  

  

Kursen Specialpedagogik 2  

• 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 
funktionshinderområdet.  

• 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.   

Förmågor att utveckla under APL-perioden :                        

 -att ta aktiv del i verksamheten      

 -att planera olika aktiviteter     

 -att leda, och genomföra olika aktiviteter          

 -att utvärdera, analysera och dokumentera     

 -att samarbeta      

-att ta självständiga initiativ  

 -att bemöta olika människor med respekt    

-att fungera som förebild i olika lärmiljöer 

Kommentarer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Antal dagar närvarande_______                                Antal dagar frånvarande_______  

  

              

 Ort________________________     Datum_______________________  

  



 Elevs underskrift      Handledares underskrift  

  

  

 ______________________________    _____________________________  


	Kursen Skapande verksamhet
	Kursen Specialpedagogik 2
	______________________________    _____________________________

