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Vård och omsorgsprogrammet                                                                                                                                

Bedömningsunderlag under APL  
 

Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng    

 

Elev: ______________________________________________________ 

Handledare:________________________________________________ 

APL-plats:__________________________________________________ 

APL-tid:____________________________________________________ 

 

 Diskutera bedömningsunderlaget med eleven vid APL-periodens start, så eleven vet vad som bedöms. Gör bedömningen i samråd med 
de personer som varit med och handlett eleven.  
 

 Titta på varje kunskapskrav som börjar med ”förmåga att”. Elev och handledare skriver datum och kommentarer från hur eleven arbetat 
kring kunskapskravet. Detta görs i rutan för aktuell bedömningsnivå och följs upp av läraren vid praktikbesöket. Diskutera fortlöpande 
elevens prestationer. 

 

 Då elevens förmåga utifrån kunskapskravet inte finns, är det viktigt att handledare i samråd med lärare ger eleven råd för att kunna 
uppnå aktuellt kunskapskrav 
 

 
 



  

Praktiska kunskapskrav 
APL 

 

Förekommer  
inte 

på arbetsplatsen 

 
Eleven har  

Inte uppnått 
kunskapskravet 

 Deltagit 
 

 Utfört med handledning 
 

Utfört självständigt  
 

Förmåga att förstå olika 
funktionsnedsättningar och deras 
olika konsekvenser för människans 
liv, lärande och deltagande i olika 
sammanhang. 
 
Exempel att diskutera kring: 
Olika funktionsnedsättningar,  
påverkan av livssituationen 
 
  
  
 

 Arbetsplatsens exempel Arbetsplatsens exempel Arbetsplatsens exempel 

Förmåga att skapa likvärdighet, 
tillgänglighet och delaktighet med 
hjälp av specialpedagogiska 
arbetssätt och hjälpmedel. 
 
Exempel att diskutera kring: 
aktiviteter, boenderåd, hjälpmedel, 
personalens bemötande 
 
 
 
 
  
 
 
  

    



Praktiska kunskapskrav 
APL 

 

Förekommer  
inte 

på arbetsplatsen 

 
Eleven har  

Inte uppnått 
kunskapskravet 

 Deltagit 
 

 Utfört med handledning 
 

Utfört självständigt  
 

Förmåga att planera, organisera 
och utföra vanligt förekommande 
arbetsuppgifter och aktiviteter. 
 
Exempel att diskutera kring: 
Pedagogiskt stödja personen i den 
dagliga livsföringen, arbete, 
sysselsättning och aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 

 Arbetsplatsens exempel: 
 

Arbetsplatsens exempel: 
 

Arbetsplatsens exempel: 
 

Förmåga att använda redskap och 
metoder.  
 
Exempel att diskutera kring: 
Kommunikationshjälpmedel, 
Tydliggörande pedagogik, kognitiva 
hjälpmedel, sinnesstimulering, 
hjälpmedel för rörelsehinder  
 
 
  
 
 
 
 
 

    



Praktiska kunskapskrav 
APL 

 

Förekommer  
inte 

på arbetsplatsen 

 
Eleven har  

Inte uppnått 
kunskapskravet 

 Deltagit 
 

 Utfört med handledning 
 

Utfört självständigt  
 

Förmåga att kommunicera och 
samarbeta i möten med människor. 
 
Exempel att diskutera kring: 
Anhöriga, god män, andra 
yrkeskategorier, kollegor 
 
  
 
 
 

 

 Arbetsplatsens exempel: 
 

Arbetsplatsens exempel: 
 

Arbetsplatsens exempel: 
 

Förmåga att dokumentera utförda 
uppgifter och aktiviteter. Förmåga att 
se alternativa lösningar och föreslå 
vid behov förbättringar 
 
Exempel att diskutera kring: 
Genomförandeplan, läsa av 
situationer och ha förmåga att 
genomföra ändringar utifrån 
individens behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Praktiska kunskapskrav 
APL 

 

Förekommer  
inte 

på arbetsplatsen 

 
Eleven har  

Inte uppnått 
Kunskapskravet 

 Deltagit 
 

 Utfört med handledning 
 

Utfört självständigt  
 

Förmåga att diskutera egna och 
andras attityder, värderingar och 
handlingar i relation till människor 
med funktionsnedsättning. 
 
Förmåga att framföra sina åsikter 
samt visa respekt för andras åsikter. 
 
Exempel att diskutera kring: 
Bemötande, värdegrund, etik. 
fördomar, respekt 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbetsplatsens exempel: 
 

Arbetsplatsens exempel: 
 

Arbetsplatsens exempel: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bedömning av elev under arbetsplatsförlagt lärande      

Elevens namn: __________________________________    APL-plats:________________________ 

 

Halvtidsbedömning 

Råd till eleven för att uppnå kunskapskravet: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Närvarande: 

Datum: ________________ 

Elev:    _______________________________ Handledare: _____________________________ Lärare: ___________________________________   

 

 

Slutbedömning: 

Är kunskapskraven uppnådda?   JA                  NEJ  

Om nej: Vad ska den studerande komplettera? ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Kommentar: ____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Närvarande: 

Datum: ________________ 

Elev:    _______________________________ Handledare: _____________________________ Lärare: ___________________________________  



Diskussionsunderlag: Arbetsförlagt lärande – Svenska språket och anställningsbarhet 

Dessa frågor kan användas att prata kring då det finns utmaningar med svenska språket under APL. 

Källa: Säffle Lärcenter 

 

Elev:  ______________________________ Handledare:___________________________________ 

Praktikplats:_______________________________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________________ 

 

1. Hur tycker ni att det fungerar allmänt med språket? 

2. Förstår ni varandra – handledare/elev? 

3. I vilka situationer kan det bli problem med språket? 

4. Vilka strategier har ni för att lösa språkliga problem? 

5. Hur väl förstår brukaren eleven? 

6. Hur väl förstår eleven brukaren? 

7. Får eleven läsa någonting på praktiken? Om ja, hur fungerar det? Om nej, vad skulle han/hon kunna få läsa under praktiken? 

8. Får eleven skriva något på praktiken? Om ja, hur fungerar det? Om nej, vad skulle han/hon kunna få skriva under praktiken? 

9. Vad krävs av eleven, språkligt, för att bli anställningsbar? 

10. Kan handledaren avläsa förbättringar i språket? 



 

Elevens omdöme av Arbetsplatslärande - APL 

Lämnas till elevansvarig och enhetschef eller avd.chef på APL-platsen 

Arbetsplats:_____________________________________________________ 

Kurs:___________________________________________________________ 
Närvarande: 
Datum:____________ 
Elev:__________________________________________Klass:_____________ 

Handledare:_________________________________________Lärare:___________________________________________ 

Förbättra Bra Mycket bra 
1 Bemötande i personalgruppen 

2 Handledning av handledare och övrig personal     

3 Fått ta del av handledarens och övriga medarbetares kunskap och kompetens 

4 Fått möjligheter att känna mig delaktig i arbetslaget och i det dagliga arbetet 

5 Fått tydliga instruktioner om hur olika arbetsuppgifter skall utföras 

6 Dina synpunkter och iakttagelser har tagits tillvara 

7 Fått möjligheter och stöd till att ta egna initiativ 

8 Fått möjlighet att ta eget ansvar 

9   Fått möjligheter att pröva specifika arbetsmoment 

10   Fått möjligheter och förutsättningar att uppnå kunskapskraven i kursen 



 

Bedömning av generella förmågor, se handboken del 3                    Elevens namn: _________________________________  
Bedömningen skall vara ifylld före lärarens APL-besök 

Mindre bra Bra Mycket bra 
1 Skapa kontakt med vård & omsorgstagare m.fl. 

2 Visa hänsyn och respekt 

3 Uppmärksamma behov 

4 Visa engagemang och inlevelse 

5 Inhämta kunskaper och visa praktisk handling 

6 Följa instruktioner 

7 Uttrycka sig begripligt 

8 Observera/ reflektera och rapportera 

9 Ta egna initiativ 

10 Samarbeta 

11 Ansvar och noggrannhet 

12 Arbeta självständigt 

Enhetsspecifika bedömningsområden: 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

13 Passa tider, meddela frånvaro till arbetsplatsen 


